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Interfejs I2C



I2C – Inter-Integrated Circuit

Cechy:
- szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do 
przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych
- opracowana w latach 80-tych przez firmę Philips
- określa dwie najniższe warstwy modelu OSI/ISO
- standard ciągle bardzo popularny i rozszerzany
- transmisja odbywa się po dwóch przewodach SDA/ SCL 
oraz masie GND
- obecne specyfikacje określają maksymalną prędkość do 
3.4 Mb/s



I2C – transmisja

Cechy:
- transmisja na dwóch liniach
- obie linie w urządzeniach podłączonych są typu 

open-collector
- obie linie są stale podciągnięte do zasilania
- każde urządzenie nadając sprawdza, czy to co 

nadaje jest na linii (przy „1”). Jeśli nie, oznacza to kolizję
- transmisję może inicjować tylko jedno urządzenie 

„master”



I2C – sekwencja START/STOP

• Ze względu na pracę jedynie na dwóch liniach 
wymagana jest specjalna sekwencja do określenia 
początku i końca transmisji

• Początek ramki występuje wtedy, gdy przy SCL=H
nastąpi zmiana SDA H->L

• Początek ramki występuje wtedy, gdy przy SCL=H
nastąpi zmiana SDA L->H



I2C – transfer danych

• Dane są odczytywane podczas wysokiego stanu na linii 
SCL

• Dane mogą być zmieniane tylko podczas niskiego stanu 
na linii SCL



I2C – potwierdzenie

• Dane transmitowane są w paczkach po 8 bitów
• Odbiór każdej paczki musi zostać potwierdzony przez 

odbiornik
• Potwierdzenie polega na ustawieniu przez odbiornik linii 

SDA na L podczas 9 cyklu zegara SCL (nadajnik oddaje 
kontrolę linii SDA!)



I2C – adresowanie

• Do szyny może być podpięte więcej niż dwa urządzenia 
więc wymagane jest określenie między którymi 
urządzeniami ma być transmisja

• Urządzenie „master” dokonuje tego wysyłając ramkę z 
adresem o długości 7-bit

• Bit 8 określa czy będzie zapis, czy też odczyt



I2C – tryby specjalne

• W pierwszych specyfikacjach (1982 r) maksymalną
prędkość określono na 100 kb/s

• Poprawiając (uściślając) wymogi czasowe stworzono 
standard Fast Mode w którym maksymalną prędkość
zdefiniowano na 400 kb/s

• W 2006 roku zdefiniowano standard Fast Mode Plus z 
prędkością maksymalną 1Mb/s

• Przy zastosowaniu dodatkowej logiki można 
zaimplementować standard Highspeed Mode z 
maksymalną prędkością 3.4 Mb/s



I2C – tryb High-speed

• Tryb High-speed nie jest kompatybilny wstecz z trybami 
slow i fast

• Jeżeli do magistrali HS mają być podłączone urządzenia 
pracujące w trybach F/S to musi być użyty fizyczny most

• Wejście w tryb HS wymaga zainicjowania transmisji w 
trybie F/S



I2C – tryb High-speed



I2C – kontroler ekranu dotykowego

• STMPE811 – układ 
kontrolera ekranu 
dotykowego z interfejsem 
I2C/SPI



I2C – kontroler ekranu dotykowego



I2C – kontroler ekranu dotykowego



I2C – kontroler ekranu dotykowego



Interfejs OneWire



OneWire

Cechy:
- OneWire jest znakiem towarowym Dallas Corp. (obecnie 
Maxim)
- magistrala szeregowa, dwukierunkowa służąca do 
przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych
- po jednym przewodzie (ew. drugim – masie) przesyłane 
są dane oraz zasilanie!!!
- z zasady działania podobna do I2C, ale przewidziana do 
mniejszych prędkości i dłuższych zasięgów 
- standard popularny w szczególności w tanich i prostych 
układach czujników oraz pamięci/kluczyków
- transmisja odbywa się po jednym przewodzie oraz, 
ewentualnie, masie GND
- obecne specyfikacje określają maksymalną prędkość do 
15.4 kb/s (standard) oraz 125kb/s (overdrive)



OneWire – transmisja

Cechy:
- transmisja danych w obu kierunkach oraz zegara na 

jednej linii
- z tej samej linii urządzenia mogą być również

zasilone
- linia w urządzeniach podłączonych jest typu open-

collector
- linia jest stale podciągnięta do zasilania



OneWire – podłączenie master/slave



OneWire – reset/wykrywanie obecności

• Urządzenie master resetuje/sprawdza podłączone 
urządzenia wymuszając na linii stan niski przez czas 10T 
(ok. 600 µs).

• Urządzenia slave odpowiadają impulsami nie dłuższymi 
niż 4T 



OneWire – zapis/ odczyt



OneWire – fazy komunikacji

• Komunikacja przebiega w trzech fazach: RESET, 
autoryzacja (komendy ROM), przesłanie/odczytanie 
danych

• Każde urządzenie OneWire posiada unikalny 64-bitowy 

kod identyfikacyjny



OneWire – zasilanie przez magistralę

• W urządzeniu slave występuje układ diodowo-
kondesatorowy w którym gromadzona jest energia 



OneWire – podłączenia



OneWire – pamięć
EEPROM DS2431



OneWire – pamięć EEPROM DS2431 
– generator CRC-16



PD – presence pulse, Select – autoryzacja, WS – komenda 
(„write scratchpad”), TA – adres docelowy, T[2:0] – dane, 
itd.



Interfejs I2S



I2S – Inter-IC Sound

Cechy:
- szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do 
przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych
- przeznaczona do połączeń urządzeń cyfrowego audio
- opracowana przez firmę Philips (podobnie jak I2C)
- określana również skrótem IIS
- rozdzielone szyny zegara i danych (podobnie do SPI)
- transmisja odbywa się po conajmniej trzech przewodach 
SCK, WS, SD oraz masie GND
- prędkość zależy od typu przesyłanych danych
- maksymalna prędkość przekracza 2 Mb/s (np. dla 32b 
danych, przy próbkowaniu 44.1kHz)



I2S – Inter-IC Sound

Cechy, c.d.:
- na szynie I2S jest tylko jeden nadajnik i jedno 
urządzenie nadzorujące (tzw. Master)
- urządzenie Master może być nadajnikiem, odbiornikiem 
lub układem nadzorującym transmisję pomiędzy dwoma 
podrzędnymi urządzeniami
- przez interfejs I2S przenoszone są dwa kanały: lewy i 
prawy
- dane kanałów przesyłane są na zmianę



I2S – konfiguracje



I2S – zależności czasowe (nadajnik)



I2S – zależności czasowe (odbiornik)



I2S – konstrukcja nadajnika



I2S – konstrukcja odbiornika



I2S – konstrukcja nadajnika (VHDL)



PCM3001 – Codec stereo z wyjściem liniowym

• Nisko-kosztowy układ kodera/dekodera audio
• Zawiera filtry cyfrowe, umożliwia cyfrowe tłumienie 

sygnału, deemfazę, łagodne wygaszanie sygnału (soft-
mute) oraz detekcję ciszy

• Sterowanie przez interfejs cyfrowy



PCM3001 – Schemat blokowy



PCM3001 - I2S


